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Polícia Rodoviária Estadual - 
SP, CCR, DER, SindimotoSP e 

Abraciclo realizam campanhas 
educativas para orientar 

motociclistas.

PL 628 que garante assistência 
social  e psicossocial aos motociclistas 
profissionais acidentados é de autoria 

do deputado estadual Ataide e aguarda 
sanção de Dória.

PL 578/19 aprovado por 
unanimidade pela Comissão 
de Trânsito e Transporte da 

Câmara de  SP tem apoio dos 
motoboys e terá prioridade na 

tramitação de votações por 
ser um avanço em relação as 

leis federais  e CTB, defendidas 
pelo SindimotoSP

TRT-2 e MPT-Justiça definirá em dezembro se 
existe relação de vínculo APP “moto entregas”. 

Dia 2/12 (Ifood) e 6/12 (Loggi) são empresas que 
descumprem regras de segurança, saúde, além 

de não respeitarem as Legislações e CTB.

Agora, as audiências antes públicas, correm em segredo de justiça e com portas fechadas, o que 
possibilita a Loggi e a IFood não só ganharem tempo tentando reverter sentença já estipulada, 
como esconder do grande público que contratam seus serviços o processo na justiça que o 
Ministério Público do Trabalho de São Paulo move contra as duas.

Pontos mais relevantes do PL 578/19
Art 6 - Periculosidade de 30% - Lei Federal 12.997/14
Art 7 - Sanções a  Saúde e Segurança  para empresas, 
tomadores  de serviço e APP - Lei Federal 12.009/09
Art 8 - Multa em grau máximo para quem fraudar a 
contratação - Lei Federal 12.009/09
Art 9 - Sanções para empresas que praticam prêmios, 
promoção por entregas - Lei Federal 12.436/11

Seguro de Vida para motofretista é
regularizado pela Prefeitura de SP

Salão Duas Rodas 2019 TRT-2 de São Paulo 
reconhece vínculo de 
emprego entre Uber e 

motorista
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Editorial

Esse mês foi de suma importância para os motofretistas que estão sendo explorados pelas 
empresas de aplicativos que atuam no motofrete. Elas tem causado muitos problemas para os 
profissionais que, cada vez mais, sentem-se escravos em pleno século XXI. Elas jogam os preços 
da corrida para baixo, desrespeitam leis, promovem dumping social e expõem os motoboys 
a longas jornadas, enquanto faturam milhões. Agora em outubro, as duas maiores, Loggi e 
IFood, estiveram cara a cara com o Ministério Público do Trabalho, que já reconheceu que elas 
tem vínculo sim, trabalhista, com seus colaboradores. Na audiência pública, a decisão final 
ficou para dezembro. Vamos aguardar.

Polícia Rodoviária do Estado de SP realizará
campanhas educativas para motociclistas

Aprovado PL 628 do deputado estadual Ataide Teruel que cria Programa de 
Assistência Social e Psicossocial para motoboys envolvidos em acidentes. 

SindimotoSP participou ativamente da elaboração dessa lei.

Motociclista terá que fazer exame toxicológico caso PL 3.267/2019 seja aprovado

Em reunião realizada na sede do 5º Batalhão da Po-
lícia Rodoviária em Sorocaba no início de outubro, e 
que contou com a participação do comando da Po-
lícia Rodoviária Estadual, o SindimotoSP, o DER-SP 
(órgão do Governo Estadual que fiscaliza as estradas 

O deputado federal Roberto de Lucena (PODE – SP) 
requereu audiência pública para discutir à inclusão 
do exame toxicológico de larga janela de detecção 
para motociclistas. Caso a lei seja aprovada, quem 
solicitar primeira CNH ou for renová-la, terá que fazer 
o exame. O PL altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
e não exige o procedimento para motoristas categoria 
A ou motociclistas categoria B.

Segundo o deputado, a audiência é resultado da 
CARTA ENEME, que entre outros assuntos, os repre-

Foi aprovado na Assembleia Legislativa o Projeto de 
Lei 628/2019, de autoria do Deputado Ataide Teruel, 
criando o Programa de Assistência Social e Psicosso-
cial aos motoboys envolvidos em acidentes. Com isso, 
motociclistas profissionais que se envolverem em aci-

estaduais), a Abraciclo, a CCR – concessionária que 
administra as rodovias estaduais, além de outras 
entidades representativas, estiveram presentes para 
buscar soluções que visem à diminuição dos aciden-
tes nas rodovias estaduais Castelo Branco, Airton 
Sena e Raposo Tavares.

 Campanhas de educação, orientação e prevenção 
aos acidentes de motos nessas rodovias começam a 
partir de novembro. Serão realizados primeiramente 
nos pedágios da Castelo Branco ações de educação 
com objetivo de reduzir acidentes de trânsito envol-
vendo os motociclistas e motofretistas. 

A campanha é de caráter educativo e contará com 
policiais rodoviários parando motociclistas para as-
sistirem palestras educativas e de orientação volta-

sentantes de todos os Comandos de Polícia Militar 
Rodoviária das Polícias Militares dos Estados e do 
DF, se manifestaram pela manutenção do artigo 148-
A do Código de Trânsito Brasileiro, que instituiu a 
obrigatoriedade dos exames toxicológicos de larga 
janela para os condutores de veículos diversos, uma 
vez que sua aplicação tem sido fundamental para re-
duzir os acidentes trânsito.

O deputado e principalmente os policiais estão 
convencidos de que esse exame é a forma mais efi-
ciente de evitar o uso dessas substâncias nocivas 

dentes, que resultem ou não em sequelas, poderão 
ser atendidos por assistentes sociais e psicólogos do 
governo estadual gratuitamente.

A aprovação do PL aconteceu em reunião extraordi-
nária da Assembleia Legislativa de São Paulo, realizada 
em 16 de outubro. O SindimotoSP participou ativamen-
te na elaboração da lei porque entende que motociclis-
tas profissionais ao se acidentarem, ficam sem amparo 
legal, muitas vezes até da própria empresa. A situação 
piora ainda mais quando são autônomos.

Segundo o autor do projeto, o deputado estadual 
Ataíde Teruel, atualmente os profissionais motoci-
clistas ultrapassam os 400 mil profissionais no esta-
do de São Paulo, que se envolvem diariamente em 
aproximadamente 250 acidentes sendo que, somente 

das para à segurança. Com essa campanha a expec-
tativa é conscientização dos motociclistas e também 
motoristas para obedecerem às leis de trânsito, cir-
cularem com documentação em dia e estarem aten-
tos a manutenção de itens de segurança em carros  
e motocicletas.

O comando da Polícia Rodoviária voltou a afirmar 
que medidas como essas trazem resultados positivos, 
tendo em vista que, ao intensificarem a fiscalização 
nas Rodovias Raposo Tavares, Airton Sena e Castelo 
Branco, houve queda de números negativos. Em 2018 
registrou-se 31 mortes, com fiscalização mais efetiva, 
em 2019 caiu para 19 no mesmo período.

Outra proposta apresentada na reunião foi orientar 
os motociclistas quanto ao Artigo 192 – do Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB, que diz ser necessário guar-
dar distância de veículos. A desobediência a essa lei é 
considerada infração grave, gera multa de R$ 195,23 e 
5 pontos na carteira.

que, além de representar abusiva exploração do pro-
fissional, acaba por promover verdadeira concorrên-
cia desleal entre os que se submetem ao risco e os de-
mais que se recusam à prática do uso de drogas.

O PL tem como base de sustentação dados divulga-
dos pelo ITTS – Instituto de Tecnologias para o Trân-
sito Seguro, que mostram o Brasil estar entre os três 
países que mais matam no trânsito. Quase 50 mil pes-
soas morrem por ano em decorrência dos acidentes e 
mais de 600 mil ficam feridas, a maioria com sequelas 
permanentes.

na cidade de São Paulo, chegam a 45 por dia. Anual-
mente são 22.581 internações no SUS de motoboys 
acidentados sendo que, destes, 18.346 ficam inváli-
dos e aproximadamente 2 mil acabam falecendo.

O deputado ainda cita que essas estatísticas vêm 
crescendo ano a ano, com sérias consequências para 
os envolvidos e seus familiares, que, além dos trau-
mas físicos decorrentes dos acidentes, ainda sofrem 
com os transtornos decorrentes da falta de um Pro-
grama de Assistência Social e Psicossocial que possa 
lhes amparar nessas situações. “Esse Projeto contará 
com os profissionais e equipamentos já existentes na 
rede estadual de assistência social, bastando desen-
volver e adotar novos métodos de acompanhamento 
social e psicológico aos motoboys acidentados e a 
seus familiares, sem onerar o orçamento do Estado, 
finalizou Teruel”

O PL agora segue para o Governador João Doria, 
que terá 15 dias para analisar, sancionar ou vetar.

Para diminuir índices de acidentes, o objetivo é conscientizar quem anda de 
motocicleta nas rodovias estaduais a obedecer às normas de trânsito, respeitar limites 
de velocidade e andar com documentação e equipamentos obrigatórios em dia.

Projeto de Lei beneficiará mais de 400 mil motoboys em todo estado de São Paulo e 
não trará custos para o governo estadual, já que usará profissionais e equipamentos já 
existentes na rede estadual de assistência social.
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MPT-SP realiza segunda audiência contra aplicativos de 
entrega e reafirma que empresas atuam na ilegalidade 
junto aos motoboys precarizando relações trabalhistas

Salão Duas Rodas 2019

Outras incoerências das 
empresas de aplicativos que 

atuam no motofrete

Com portas fechadas e restritas aos trabalhado-
res motociclistas, as duas audiências realizadas 
pelo Ministério Público do Trabalhoa de São Pau-
lo – MPT-SP, contra a Loggi e IFood, aconteceram 
no mês de outubro no Fórum da Barra Funda, em  
São Paulo.

Condenadas pelo MPT-SP, as duas empresas ten-
tam reverter multas que ultrapassam os R$ 2 mi-
lhões e ter que registrar em carteira os trabalhado-
res que estão em suas plataformas. Ambas alegam 
que promovem uma “logística reinventada” e que 
deram fim à burocracia aos tomadores de serviços 
solicitarem motoboys para realizarem entregas.

O MPT-SP discorda veementemente e já provou 
através de uma investigação que durou um ano, 
vínculo empregatício entre motofretistas e as em-
presas, bem como péssimas condições de trabalho, 
extensas jornadas de trabalho e salário cada vez 
menor.

Quando essas empresas surgiram em 2013, as 
promessas eram de altos ganhos para os motofre-

A paixão que corre pelas veias dos apaixonados 
pelo universo do motociclismo, está também no DNA 
do Salão Duas Rodas.

O evento se consagrou como o maior do setor em 
toda a América Latina, reunindo as tribos das Duas 
Rodas e grandes tomadores de decisão, que aceleram 
os negócios do mercado.

O Salão Duas Rodas 2019 será o evento com a MAIOR 
quantidade e MAIOR diversidade de experiências do 
mundo. Recheado de novidades, está entre os 3 maiores 
eventos do planeta, sendo referência para quem quer 
ver de perto as importantes novidades em motos, aces-
sórios e equipamentos, ficar mais perto daquele sonho 
de consumo, conhecer verdadeiras máquinas futuris-
tas, passear com a sua galera, com a família, curtir os 
test-rides e se entreter com as incríveis atrações. O maior 
parque de diversões do mundo Duas Rodas!

Casa Nova
A mudança de pavilhão faz parte da proposta 

de transformar o consagrado Salão Duas Rodas na 
maior plataforma de relacionamento entre marcas e 
consumidores de motociclismo, agregando valor na 
experiência.

O maior evento voltado para o universo de moto-

Desrespeitam a Lei Federal 12.009 contratando 
menores de 21 anos, que não podem fazer o Curso 
30 horas Obrigatório do Contran.

Reduzem sistematicamente os valores repassa-
dos aos motofretistas.

Promovem ações que premiam motoboys que 
realizam mais entregas, o que é proibido pela Lei 
Federal 12.436.

Desviam a função do motoboy garantida pela 
Lei Municipal 14.491, alegando que são empresas 
de logística, mas atuam mesmo como intermedia-
dores de negócio.

tistas, que acreditando, abandonaram empregos 
estáveis, com todas as garantias trabalhistas e se 
veem hoje, em regime de escravidão em pleno sé-
culo 21.

Segundo o SindimotoSP, as decisões se existem 
ou não os vínculos empregatícios, entre outras 
situações, saem nos próximos dias 2 dezembro 
(IFood) e 6 dezembro (Loggi).

Alheias ao que acontece no dia a dia do moto-
boy e preocupadas mais com lucros do que com os 
trabalhadores motociclistas, as empresas de apli-
cativos no motofrete devem levar em conta o alto 
grau de risco que o motociclista profissional vive 
nas vias públicas das cidades e pagar o adicional 
de periculosidade, benefício este que as empresas 
de entregas rápidas pagam desde que a Lei Fede-
ral 12.997 foi aprovada em Brasília. As empresas de 
apps alegam que os serviços de motofrete ofereci-
dos por elas seguem o padrão da Uber, porém, tan-
to motofrete (Lei Federal 12.009) quanto Uber (Lei 
Federal 13.640) tem regulamentações diferentes, ca-

ciclismo da América Latina vive acelerado nas ino-
vações do mercado pensando sempre no melhor 
para a experiência dos apaixonados pelo setor.  
O evento será realizado no São Paulo Expo, o mais 
moderno centro de exposições da capital paulista. 

racterísticas próprias e até diferenças em relação a 
índices de acidentes no trânsito. O Motoboy, infe-
lizmente lidera o ranking tanto de óbitos quanto 
de acidentes com sequelas, conforme estudos dos 
governos municipal, estadual e federal.

Segundo o presidente do SindimotoSP Gilber-
to Almeida dos Santos, o que está acontecendo é 
inédito no mundo, duas empresas que dominam 
e exploram o mercado de entregas com aplicati-
vos, estarem sendo alvo de processos do Ministé-
rio Público do Trabalho que já decidiu, inclusive, 
a favor do trabalhador brasileiro afirmando que 
há vínculo. “Precisa ficar claro que não somos 
contra os aplicativos no motofrete, mas é preciso 
regulamentação, respeito e principalmente uma 
melhor qualidade de vida para o motoboy”, afir-
ma. No caso da Loggi, na última audiência, ela 
se comprometeu a estudar caso por caso dos mo-
tociclistas bloqueados em suas plataformas. O 
SindimotoSP se colocou a disposição para fazer 
a intermediação.

A mudança de pavilhão faz parte da proposta de 
transformar o consagrado Salão Duas Rodas na 
maior plataforma de relacionamento entre marcas 
e consumidores de motociclismo, agregando valor 
na experiência.

Agora, as audiências antes públicas, correm em segredo de justiça e com portas fechadas, 
o que possibilita a Loggi e a IFood não só ganharem tempo tentando reverter sentença já 
estipulada, como esconder do grande público que contratam seus serviços o processo na 
justiça que o Ministério Público do Trabalho de São Paulo move contra as duas.
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Seguro de Vida para motofretista é
regularizado pela Prefeitura de SP

Seguro DPVAT paga 18 indenizações por morte a cada 100 mil habitantes. 
Motocicletas foram responsáveis pela maioria das ocorrências

No Estado de SP 34% das vítimas de trânsito são motociclistas

O Seguro de Vida para motociclistas profissionais agora está mais abrangente e completo.

O tráfego de veículos ainda é uma das principais cau-
sas de morte no mundo. O Brasil é o quinto país com 
mais vítimas fatais no deslocamento de automotores, 
segundo dados de 2018 da OMS. Um levantamento es-
pecial foi produzido pela Seguradora Líder, que tem o 
intuito de conscientizar motoristas, pedestres e passa-
geiros sobre os cuidados básicos que devem ter, a fim 
de mudar esta realidade. Em 2018, o país atingiu a mé-

Os dados são do Infosiga SP, sistema de dados do Go-
verno de São Paulo que traz mensalmente informações 
sobre acidentes fatais de trânsito. Ocorrências envol-
vendo motos tiveram aumento de 6,4%.

Estudo ainda aponta que 42% das vítimas são jovens 
com idade entre 18 e 29 anos. Os homens são a grande 
maioria, representando 87,5% das fatalidades. Os aci-
dentes estão concentrados nos finais de semana (39%) 
e no período noturno (52%), e a colisão contra outros 
veículos é o principal tipo de acidente (52,5%). Nessas 
colisões, o outro veículo envolvido normalmente é um 
automóvel (64,3%).

Antigamente O SEGURO só cobria caso de mortes, mas com a publicação da 
Portaria SMT.GAB nº 123, de 03 de outubro de 2019 – da Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transporte de SP (ver publicação no Diário Oficial aqui), atendendo 
a Lei Municipal 14491, passará a cobrir também invalidez permanente e acidentes 
tanto para motociclistas de empresas (CLT) quanto para autônomos.

Além disso, o Seguro de Vida tem vigência de 24 horas por dia, de segunda a 
segunda.

MAS ATENÇÃO: tem seguradoras e bancos vendendo seguros que não cumprem 
essa exigência E, EM CASO DE ACIDENTES QUE RESULTEM EM INVALIDEZ, DEI-
XAM O TRABALHADOR SEM O PAGAMENTO DO SEGURO.

Como era para o Autônomo

Apresentar apólice de seguro de vida complementar não inferior a 3 vezes o va-
lor do seguro obrigatório (DPVAT).

Como ficou para o Autônomo

Apresentar certificado ou apólice de seguro de vida complementar, com cober-
tura de morte por qualquer causa não inferior a 3 vezes o valor do seguro obriga-
tório (DPVAT), e invalidez permanente total ou parcial não inferior a 50% do valor 
da cobertura.

Todas as informações necessarios para regulamentação e mais explicações 
sobre o assunto podem ser obtidas diretamente NO SINDIMOTOSP -  
RUA DR EURICO RANGEL, 58 / BROOKLIN NOVO - SP, de segunda à sexta-feira em 
horário comercial. 

Inclusive o sindicato realiza todo o processo para obtenção da Licença Motofre-
te e Condumoto.

dia de 18 indenizações pagas por morte, pelo Seguro 
DPVAT, a cada 100 mil habitantes. As estatísticas indi-
cam, portanto, que milhares de pessoas ainda perdem 
a vida no trânsito: nos últimos dez anos, foram pagas 
mais de 485 mil indenizações do seguro obrigatório 
por este tipo de ocorrência, sendo as motocicletas as 
principais responsáveis. De 2009 para 2018, o veículo 
foi o único a apresentar aumento de sinistros pagos 

Os dados do Infosiga SP também mostram que há 
um alto índice de ocorrências onde o motociclista se 
acidenta sozinho. Em 34% dos acidentes fatais, não 
há outro veículo envolvido. As estatísticas reforçam a 
necessidade de incentivar um comportamento mais 
seguro, principalmente entre os jovens.

Motos geram 80% das internações em acidentes 
de trânsito

O impacto dos acidentes de trânsito na saúde públi-
ca cresce anualmente, de acordo com especialistas. 

por morte, saltando de 16.974 para 18.955 benefícios.
O sexo masculino também predomina, somando 

82% dos pagamentos destinados à cobertura no ano 
passado. Quando analisada a faixa etária, os jovens de 
18 a 34 anos foram os que mais morreram, com 39% 
(15.045) dos sinistros pagos por morte pelo Seguro DP-
VAT no último ano. A maioria dos acidentes ocorreu no 
horário do anoitecer (17h às 19h59h).

Desde 2013, quando começou o estudo, houve aumen-
to de 15,8% no número de internações em hospitais 
do SUS no Estado, sobretudo ocorrências envolvendo 
motocicletas, que lideram as estatísticas. De lá para 
cá, muito se falou, pouco se fez, tendo como resulta-
do, alta demanda de internações nas redes públicas 
de saúde ou pior: óbito dos motociclistas. Segundo 
os dados contabilizados, 80% das internações estão 
ligados a acidentes com motos. Para se ter uma ideia, 
só em 2018, foram realizadas 26.229 internações de 
pessoas envolvidas em acidentes, sendo que, 86% 
eram motociclistas.
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PL 578/19 aprovado por unanimidade pela Comissão de Trânsito 
e Transporte da Câmara de  SP tem apoio dos motoboys e terá 
prioridade na tramitação de votações por ser um avanço em 
relação as leis federais  e CTB, defendidas pelo SindimotoSP

TRT-2 de São Paulo reconhece vínculo de emprego entre Uber e motorista

PL 578/19 que trata da segurança para transporte remunerado de mercadorias é 
defendido pelo SindimotoSP porque defende o trabalhador motociclista.

Para a instituição a empresa oferece falsa autonomia ao trabalhador autônomo e 
promove desvio de finalidade.

Na defesa dos trabalhadores motociclistas de São 
Paulo, o SindimotoSP realizou no último dia 23, na 
Câmara dos Vereadores de São Paulo, ação que con-
tou com a presença de aproximadamente 200 mo-
tociclistas profissionais em apoio ao Projeto de Lei 
578/2019, aprovado pelos vereadores Adilson Ama-
deu, George Hato, Mario Covas Neto, Quito Formiga, 
Ricardo Teixeira, Senival Moura e Xexéu Tripoli, to-
dos integrantes da Comissão de Trânsito, Transporte 
e Atividade Econômica da Câmara. Esse projeto de-
fende o motofretista da exploração que empresas de 
aplicativos no motofrete tem feito com os motoboys.

O PL 578/19, aprovado pela comissão formada pelos 
vereadores tem como justificativa e objetivo atualizar 
a legislação do motofrete, de acordo com as demais 

legislações como a Lei Federal nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, a Lei Federal nº 12.009, de 29 de ju-
lho de 2009, a Lei Federal nº 12.436, de 6 de junho de 
2011, a Lei Federal 12.997, de 18 de junho de 2014 e a 
Lei Municipal nº 14.49, de 27 de julho de 2007.

As legislações existentes preveem sanções somen-
te para o trabalhador motociclista, deixando a dese-
jar nas responsabilidades devidas pelas empresas de 
aplicativo que contratam o trabalhador ou tomador 
de serviço como atividade comercial. O PL 578/19 irá 
cobrar responsabilidades e prever penalidades para 
empresas e tomadores de serviço que exploram o tra-
balhador motociclista.

Segundo o presidente do Sindicato dos Motoboys 
Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, existe um de-
sequilíbrio no mercado ocasionado pela forma com 
que as empresas de aplicativos atuam, causando 
um “dumping social” – uma prática dos empre-
gadores para usar mão-de-obra mais barata que a 
normalmente oferecida. “Essas empresas de aplica-
tivos querem pagar miséria para os trabalhadores e 
estão pouco se lixando para a segurança de quem 
trabalha com moto. Isso pode acabar com a sanção 
do PL 578/19 que protege o trabalhador motociclis-
ta”, concluiu Gil.

O que diz o PL 578/19 - Artigos 6, 7,8 e 9

ACRESCENTA estabelecendo regras gerais para 
regulação desde serviço de motofrete em âmbito na-
cional, esta proposta legislativa propõe estabelecer 
critério e normas para pessoas jurídicas, contratan-
tes ou tomadores de serviços que contratam o serviço 
de motofrete na cidade de São Paulo, observando os 
parâmetros das Leis Federais 12.009/ 12.436 / 12.997.

COBRA responsabilidade e prevê penalidades 
para empresas de aplicativo e tomadores de serviços.

OBRIGA pagamento do adicional de periculosidade 
de 30 %

DETERMINA que empresas de aplicativos e toma-
dores de serviço sejam responsáveis solidários por 
danos cíveis

PREVÊ multas para empresas, App’s e tomadores 
de serviço que não respeitarem leis federais, esta-
duais ou municipais que protegem à integridade e o 
livre exercício da profissão.

MULTA empresas por contratações irregulares e 
que incentivarem metas por entregas ou prestação 
de serviços.

MANTÉM as legislações existentes que preveem 
responsabilidades para o trabalhador motociclista.

Empresas de aplicativos de motofrete trocam CLT 
pelo MEI para mascarar relações trabalhistas

Para aumentar os lucros e diminuir custos vale 
tudo para empresas que usam plataformas digitais, 
inclusive precarizar relações trabalhistas e deixar 
de pagar benefícios aos trabalhadores, conquista-
dos ao longo de uma década. A tecnologia tem au-
xiliado e melhorado em muito as questões relativas 
a praticidade, economia, agilidade etc, porém, traz 
consigo o lado negro que algumas empresas tentam 
esconder, como precarização de relações trabalhis-
tas e falta de compromisso com os trabalhadores. O 
tomador de serviço, que se preocupa com o que vai 
gastar ao escolher um motociclista profissional para 
realizar sua entrega, sequer desconfia que as empre-
sas de aplicativos no motofrete estão destruindo a 
qualidade de vida do motofretista que enfrenta tra-
balho semi-escravo em longas jornadas de trabalho, 
baixa remuneração e falta de benefícios como VR, 

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – 
SP, reconheceu vínculo empregatício entre Uber e 
motorista em sentença proferida recentemente

A relatora do processo afirmou que o motorista 
não possui verdadeira autonomia, devendo obede-
cer regras de conduta impostas pela empresa.

No julgamento em questão, concluiu-se pela au-
sência de pessoalidade e subordinação. A Uber po-
rém, afirmou que não é uma empresa de transporte, 

plano de saúde, cesta básica, pagamento da peri-
culosidade, aluguel da moto etc. Ao alegarem que 
contratam Micro Empreendedor Individual (MEI) 
ao invés de trabalhadores CLT, deixam de cumprir 
obrigações trabalhistas e “mascaram” essa relação 
profissional. É preciso entender quais são as regras 
da contratação via CLT e da prestação de serviços.

Na CLT há uma série de obrigações com as quais 
o contratante precisa cumprir como pagamento de 
salário piso, recolhimento de FGTS (Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço), 13º salário, férias, 
entre outros, além de benefícios contidos na Con-
venção Coletiva de Trabalho assinada entre sindi-
cato laboral e patronal. Tudo isso garante ao tra-
balhador melhor qualidade de vida e segurança. 
Já na contratação via MEI, uma pessoa jurídica é 
contratada para tarefas em caráter eventual e não 

tendo como atividade principal a exploração de 
plataforma tecnológica, e que os motoristas atuam 
como parceiros. Mas o argumento não foi aceito.

Para o TRT-2, os argumentos da empresa não se 
sustentam porque o serviço prestado pelo motoris-
ta é controlado e a Uber se vale de mecanismos in-
diretos para obter o seu intento de disponibilidade 
máxima do motorista às necessidades dos usuários 
por elas atendidos.

permanente. Assim, a empresa que contrata nessa 
situação não paga ISS, não precisa de afixação de 
Quadro de Trabalho em suas dependências, não 
paga férias, não dá segurança para empregado, a 
jornada de trabalho é feita segundo sua vontade 
nas plataformas digitais, ela não precisa, no caso 
do motofretista, pagar aluguel da moto, dar VR e 
cesta básica, oferecer plano de saúde ou odontoló-
gico, entre outros benefícios. Dessa forma, as em-
presas de aplicativos só vêem seus lucros aumen-
tarem, pouco se importando com os trabalhadores. 
A situação é tão preocupante que, o Ministério Pú-
blico do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Em-
prego abriram investigações contra elas em vários 
estados brasileiros para apurar irregularidades. As 
denúncias foram feitas pelo SindimotoSP e Febra-
moto que tem acompanhado de perto o caso.

A juíza do Trabalho TRT-2 Maria Cristina Trentini 
diz que os trabalhadores de aplicativos autônomos 
tem direitos como fazer o horário que lhe convier, 
recusar corridas etc. Quando isso não acontece, há 
o desvio de finalidade e o que pode caracterizar o 
vínculo empregatício.

Por fim, a alegação de que a empresa não impõe 
aos motoristas regras de conduta tampouco restou 
comprovação porque as avaliações dos usuários são 
decisivas para a manutenção do cadastro do moto-
rista. Aliás, a própria Uber, ouvida em audiência, ad-
mitiu que o motorista foi desligado exatamente por 
ter avaliação abaixo da média.
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